
Projekt

z dnia 14 czerwca 2013 r. 
DRUK NR 1016-1

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA LUBLIN

z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie zamiaru dokonania zmiany statutu instytucji kultury pn. Miejska Biblioteka Publiczna im. 
Hieronima Łopacińskiego w Lublinie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., 
poz. 594), art. 13 ust.1 ustawy z dnia 25 pażdziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 
kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406 ) oraz art. 11 ust. 3 pkt 2 i art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. 
o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r., poz. 642 z późn. zm.) - Rada Miasta Lublin uchwala co następuje: 

§ 1. 

1. Rada Miasta Lublin wyraża zamiar dokonania zmiany Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima 
Łopacińskiego w Lublinie stanowiącego załącznik do uchwały nr 476/XXI/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 31 
maja 2012 r. w sprawie nadania statutu instytucji kultury pn. Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima 
Łopacińskiego w Lublinie, poprzez zmianę w załączniku do Statutu pn. "Wykaz filii bibliotecznych Miejskiej 
Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie" polegającą na utworzeniu nowej Filii bibliotecznej 
nr 38 mieszczącej się w Lublinie na osiedlu Botanik. 

2. Uzasadnieniem dla powołania nowej Filii bibliotecznej nr 38 na osiedlu Botanik jest konieczność 
zapewnienia dostępu do zbiorów bibliotecznych mieszkańcom dzielnic Sławin i Sławinek. 

3. Utworzenie nowej Filii bibliotecznej nr 38, o której mowa w ust. 1, uregulowane zostanie odrębną uchwałą 
Rady Miasta Lublin. 

§ 2. 

Zobowiązuje się Prezydenta Miasta Lublin do podania do publicznej wiadomości treści niniejszej uchwały 
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Lublin. 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Lublin 

Piotr Kowalczyk
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Uzasadnienie

Niniejszy projekt uchwały wyraz zamiar utworzenia w strukturze Miejskiej Biblioteki Publicznej im. 
Hieronima Łopacińskiego w Lublinie nowej Filii bibliotecznej nr 38 na osiedlu Botanik, która swoim zasięgiem 
obejmowałaby dzielnice Sławin i Sławinek. Utworzenie filii w tym rejonie umożliwi dostęp do zbiorów 
bibliotecznych mieszkańcom tych dzielnic. Należy wskazać, że w tej części miasta nie istnieje żadna filia 
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. 

Wykaz Filii bibliotecznych wraz z ich lokalizacją stanowi załącznik do Statutu Miejskiej Biblioteki 
Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. Zgodnie z procedurą określoną w art. 13 ust. 2 Ustawy 
o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r., poz. 642 z późn. zm.) w przypadku zmiany statutu biblioteki w części 
dotyczącej lokalizacji filii – organizator obowiązany jest na 6 miesięcy przed dniem podjęcia aktu o dokonaniu 
tych zmian, podać do publicznej wiadomości informację o swoim zamiarze wraz z uzasadnieniem. 

W związku z powyższym przedkładany jest stosowny projekt uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie 
zamiaru dokonania zmiany Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie 
poprzez dokonanie zmiany w załączniku do Statutu pn. „Wykaz filii biblioteki Miejskiej Biblioteki Publicznej 
im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie” polegającej na utworzeniu nowej Filii Bibliotecznej nr 38 na osiedlu 
Botanik. 
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